
Zápis z jednání Rady rodičů 7. 10. 2015 

1) prezence - doplnění kontaktů pro komunikaci zástupců tříd v období mezi třídními schůzkami 

2) projednání zprávy a finančních požadavků školy 

Rada schválila požadavky:  

- Čertův pytel         8000,- Kč, 

- soustředění pěveckého sboru - příspěvek na autobusovou dopravu 12100,- Kč, 

- permanentní vstupenka do zoo      3500,- Kč, 

finanční požadavky školy celkem činí     23600,- Kč 

3) výše příspěvků do SRPŠ  

Rada schválila navýšení na 500,- Kč za první dítě, příspěvek za každého dalšího sourozence zůstává 200,- Kč 

4) podněty pí. Krištofové a zpráva z jednání Školské rady 

Na základě jednání Školské rady bylo navrženo, aby na jednání Rady rodičů docházela také p. Maxová – 
vedoucí školní družiny a dále p. Froňková – vedoucí jídelny. Je to z důvodů větší informovanosti a hlavně 
zástupci rodičů v Radě mohou podávat podněty a ihned dostanou fundovanou odpověď. Dále bylo 
navrženo, že se Rady rodičů bude zúčastňovat pan ředitel a pan zástupce školy, také z důvodů lepší 
informovanosti a možnosti ihned reagovat na otázky zástupců Rady.  

Družina – Rada rodičů byla informována o plánovaných akcí na následující období – 13.10. a 20.10. 
návštěva Čokoládovny v Šestajovicích, 27.10.  – Dýňová party ve školní družině spolu s rodiči a již blížící se 
Čertův pytel.  

Od 1.9. 2016 byla navýšena kapacita školní družiny o 30 žáků. V letošním roce byl zřízen Zájmový klub při 
školní družině pro děti ze 4.ročníků – zatím se reší jeho fungování.  

Školní jídelna -  p. Froňková nám objasnila fungování el. Systému obědových kartiček – pokud špatně 
zaplatíme obědy dítěti i o 1,-- Kč jinak, systém hlásí chybu a dítko si musí dojít k p. Froňkové pro náhradní 
kartičku, aby mu byl oběd vydán.   

Byl nám oznámen nový účet pro jídelnu, nové číslo již funguje a to staré bude fungovat ještě max. 1 měsíc. 
Je potřeba na to dávat pozor.  

Na konci školního roku 2015/2016 začne rekonstrukce školní jídelny. (zatím z rozhodnutí zřizovatele)  

5) další - podle podnětů od rodičů 

Zpráva o zůstatku na účtu SRPŠ: 109057,77 Kč. 

6) žádost o 5000,- Kč pro školní knihovnu 

Rada schválila. 

7) žádost o 50000,- Kč pro školní družinu na herní prvek (20000,- Kč) a koberec (30000,- Kč) 

Rada schválila. 


